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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi adalah badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan yang 

semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk 

mensejahterakan anggotanya. Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung sendiri adalah 

sebuah koperasi yang beranggotakan karyawan Bank BTN, yayasan-yayasan terkait, 

atau yang berada di bawah naungan Bank BTN KC Bandung. 

Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung didirikan pada tanggal 16 Oktober 1968 

dengan nomor: 3858/BH/IX-19/12-67 oleh Haris, Walid Sungkono, Endang Ariffin, Andi 

Soleh, Djudjum Bin Akim dengan nama Koperasi Pegawai Bank Unit V. (KPBU.V) dan 

berganti nama menjadi Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung pada tanggal 16 Juni 2003 

sesuai dengan akta perubahan dengan nomor PAD: 518/PAD.35-DISKOP/2003. 

Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung memiliki berbagai jenis usaha, seperti 

simpan-pinjam, penyewaan mobil, fotocopy dan satu unit waserda, yaitu sebuah toko 

yang berada di lingkungan Bank BTN KC Bandung di Jl Jawa no 7 Kelurahan 

Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung. 

Saat ini, anggota Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung berjumlah sekitar 400 

orang dan sebagian besar berdomisili di bandung. Tetapi, karena keterbatasan jarak 

tidak semua anggota dapat menikmati keuntungan menjadi anggota koperasi karena 
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transaksi saat ini hanya dapat dilakukan langsung di Waserda yang beralamat di Jl 

Jawa no 7 Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung. 

Pemesanan yang berjalan juga belumlah efektif, karena pencatatan hanya 

dilakukan oleh Unit Waserda di catatan pribadi dan memungkinkan pesanan 

terlupakan atau terlewat. Anggota juga harus menghubungi langsung Unit Waserda 

dengan cara langsung bertemu atau menghubungi lewat aplikasi chat. 

 Untuk menyelesaikan permasalahan jarak dan pencatatan, serta membantu 

semua pihak yang terlibat. Maka disusunlah “Sistem Informasi Transaksi dan 

Pemesanan Online pada Waserda Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung” yang 

harapannya dapat membantu anggota dalam bertransaksi dan koperasi sebagai 

penyedia barang. 

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah dan rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai 

berikut : 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Adapun masalah yang didapatkan dalam penelitian ini adalah;  

1. Belum adanya sistem transaksi pembelian secara online . 

2. Belum adanya sistem pemesanan yang tercatat. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada merumuskan bahwa bagaimana cara 

membuat sistem penerimaan pegawai sebagai berikut : 
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1 Bagaimana sistem transaksi dan pemesanan barang yang sedang 

berjalan di Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung . 

2 Bagaimana perancangan sistem informasi transaksi dan pemesanan 

Online pada Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung. 

3 Bagaimana pengujian sistem informasi transaksi dan pemesanan 

Online pada Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung. 

4 Bagaimana implementasi sistem informasi transaksi dan pemesanan 

online pada Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penelitian dan tujuan penelitian yang penulis buat adalah sebagai 

berikut: 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maksud dari 

penelitian ini adalah untuk  membantu memberikan solusi pada sistem infromasi 

transaksi dan pemesanan online pada Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung serta 

meningkatkan pendapatan koperasi demi kesejahteraan bersama. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

1. Membangun aplikasi transaksi dan pemesanan online di Koperasi Pegawai 

Bank BTN Bandung. 

2. Membangun sistem yang dapat membantu proses transaksi online di 

Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung. 

3. Meminimalisir waktu transaksi dengan transaksi online. 
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4. Mengimplementasikan sistem informasi transaksi dan pemesanan online 

pada Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam Penulisan skripsi ini adapun kegunaan penelitian yang penulis buat, 

kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan praktis, dan kegunaan akademis sebagai 

berikut. 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Bagi pihak yang terkait di dengan penelitian ini, dapat mengembangkan 

sistem transaksi yang sedang berjalan menjadi sistem informasi transaksi dan 

pemesanan online yang terintegrasi, tanpa mengubah atau menghapus sistem yang 

ada, sehingga dapat membantu proses jual beli sehari-hari. 

1.4.2 Kegunaan Akademis 

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

diantaranya : 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan sutu karya 

penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem 

informasi 

2. Bagi penulis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai 

guna bagi peneliti sendiri, yang dapat menambah wawasan dan 

pengalaman dalam melakukan kegiatan penelitian dan menjadi bahan 

pembelajaran dalam melakukan analisi, merancang serta 
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mengembangkan suatu aplikasi yang dapat digunakan dan dapat di 

implementasikan. 

3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap 

pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. 

1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang 

dapat dibuat sebagai berikut: 

a. Hanya membahas transaksi jual-beli dan pemesanan barang pada 

Waserda Koperasi Pegawai Bank BTN Bandung. 

b. Hanya membahas pembayaran tunai dan transfer karena pembayaran 

kredit membutuhkan data dari unit usaha lain yang belum online. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.6.1 Lokasi 

Dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan penulis untuk melakukan 

kegiatan penelitian, penulis melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Bank BTN 

Bandung yang terletak di Jl Jawa no 7 Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur 

Bandung, Bandung. 

1.6.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang di lakukan penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini di 

terapkan kedalam bentuk tabel yang berisi kegiatan yang di lakukan serta waktu yang 

di butuhkan. 
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Tabel 1.1 Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan Tahun 2018  

  September Oktober November Desember 

 Minggu  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. Identifikasi Kebutuhan Pemakai  

 Observasi                

 Wawancara                 

2 Pembuatan Prototype  

 Analisis Kebutuhan                 

 Perancang Sistem                 

 Pembuatan Aplikasi                 

3. Menguji Prototype 

 Pengujian Sistem                 

 Evaluasi Sistem                 

4. Implementasi Aplikasi 



7 
 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistemati kapenulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa BAB beserta 

pokok pembahasannya. Sebagai gambaran umum, sistematika penulisan yang dibuat 

adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan usulan 

penelitian, kegunaan praktis usulan penelitian, kegunaan akademis usulan 

penelitian, batasan masalah, lokasi dan waktu pelaksanaan 

sertasistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi beberapa teori yang sangat erat kaitannya 

dengan perancangan aplikasi, dan beberapa teori umum yang berhubungan 

dengan transaksi dan pemesanan beserta materi-materi pendukung lainnya. 

 Perbaikan                 

5 Penyelesaian 

 Penyelesaian                 
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BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, 

serta menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan metode 

pendekatan dan pengembangan sistem, serta pengujian software, beserta 

analisis sistem yang sedang berjalan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Sistem transaksi dan pemesanan baru. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan pada observasi sebelumnya. 


